ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

Πύργος:

07 -05-2019

Αριθμ. Πρωτ.

12178

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση:

Πατρών & Τ. Πετροπούλου,
ΤΚ 27131, Πύργος

Πληροφορίες: Βαρελά Νικολέττα
Τηλέφωνο:

26213 62643

Fax:

26213 62642
ΠΡΟΣ:
1)

Π. ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Πατησίων 130, ΤΚ 112 57 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 8233912 &

2)

3)

Fax 210 8233914

ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΥΑΝΟΥ (ΔΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ)
Ταχ.Δ/νση : ΣΥΛΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΥ 8
ΤΚ 27131 - ΠΥΡΓΟΣ
Τηλ. 26210-32804
ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Φωτογραφία, Βίντεο
Ταχ. Δ/νση: Γερμανού 19-21

ΠΥΡΓΟΣ

Τ.Κ. 27131 Τηλ.26210-30446
4) ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΗΛΙΑ ΒΕΡΒΙΤΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
Ταχ. Δ/νση: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΥΡΓΟΥ
ΤΗΛ. 6978489770

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Πύργου

σύμφωνα

με την αριθ. 178/23-04-2019 με (ΑΔΑ: Ω5ΡΤΩ17-Ι7Φ) απόφαση

Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Απονομή μεταλλίων διάκρισης και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης » ,
Προϋπολογισμού δαπάνης έως 3.200,00 € , ενδιαφέρεται να αναθέσει τις παρακάτω προμήθειες και
υπηρεσίες ως εξής :
1) Την προμήθεια των κάτωθι :
Α. Δύο (2) τεμ. μετάλλια διαμέτρου 4 εκ. κατασκευασμένο από ασήμι 925,επίχρυσο με χρυσό 24 κ. ,το
οποίο στην α΄ όψη θα φέρει το εθνόσημο και στην πίσω όψη το έμβλημα του Δήμου Πύργου , ανάγλυφα.
Το μετάλλιο θα αναρτηθεί στο πέτο με κορδέλα κυανόλευκη, 4εκ. πλάτους , η οποία θα καταλήγει σε ασημένιο
Επιχρυσωμένο πλακάκι σε σχήμα αετώματος διαστάσεων 4Χ2,20 εκ. Το πλακάκι αυτό στην εμπρόσθια όψη θα
φέρει το όνομα ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ και στην οπίσθια θα έχει καρφιτσάκι ανάρτησης, προϋπολογισμού δαπάνης
έως 910,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Β. Μία (1) ασημένια πλακέτα 925 επιχρυσωμένη διαμέτρου 12Χ6 εκ. με επισμαλτωμένο χάραγμα κειμένου
και περιγράμματος , προϋπολογισμού δαπάνης έως 310,00 €
Γ. Δύο(2) πάπυροι (μεμβράνη) σε μέγεθος Α3 (40Χ30 εκ.)με το έμβλημα του Δήμου και κείμενο το οποίο θα
μας στείλετε και θα τοποθετηθεί σε βελούδινο κύλινδρο μήκους 32 εκ. και διαμέτρου 6 εκ. , προϋπολογισμού
δαπάνης έως 380,00 €
Η πρόσκληση για τα ανωτέρω απευθύνεται στον οικονομικό φορέα Π. ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

2) Την προμήθεια προσκλήσεων διαστάσεων 10Χ20 εκ. σε χαρτί velvet μονής όψης , μονόπτυχες , έγχρωμες
, προϋπολογισμού δαπάνης έως 400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η πρόσκληση απευθύνεται στον
οικονομικό φορέα ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΥΑΝΟΥ (ΔΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ)
3) Την παράθεση δεξίωσης (μπουφέ) έως πενήντα (50) άτομα με μενού : Πιατέλες με ντόπιο κοτόπουλο
λαδορίγανη με πατάτες και ρύζι . Σαλάτες : χωριάτικη ,μαρούλι , λάχανο . Ορεκτικά : φέτα ,τυρόπιτα ταψιού .
Φρούτο: μήλο ,αχλάδι ,πορτοκάλι .Αναψυκτικά : Νερό ,κρασί (χύμα),μπύρες, προϋπολογισμού δαπάνης έως

800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . Η πρόσκληση απευθύνεται στον οικονομικό φορέα ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΗΛΙΑ ΒΕΡΒΙΤΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
4) Την φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης καθ όλη την διάρκειά της και παράδοση στον
Δήμο 80 τυπωμένων έγχρωμων φωτογραφιών καθώς και μαγνητικό αρχείο σε 5 CD, προϋπολογισμού
δαπάνης έως 400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η πρόσκληση απευθύνεται στον οικονομικό φορέα ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φωτογραφία, Βίντεο
Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Γραμματείας και Πρωτοκόλλου του Δήμου μας (Λάτσειο Δημοτικό
Μέγαρο – κεντρική πλατεία Πύργου) μέχρι την

Πέμπτη 09-05-2019 και ώρα 13:00 μέσα σε σφραγισμένο

φάκελο στον οποίον εξωτερικά, αναγράφονται τα στοιχεία του οικονομικού φορέα και η ένδειξη,
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ».

Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά

για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων

αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων , δεδομένου ότι η αξία της
ανάθεσης είναι κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00) χωρίς Φ.Π.Α ,
(άρθρο 73 παρ. 6 του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 107 του
Ν. 4497/2017 άρθρο 80 παρ. 11 του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με την παρ. 15 του
άρθρου 107 του Ν. 4497/2017).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ

